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Melissa 90 vh Turkeyenhof  en Nandje 
vh Rooiveld zijn de dagkampioenen 

van Waasmunster ! 



Aanvulling nieuwsbrief 6: 
In de vorige nieuwsbrief ontbrak een stukje over de jeugdgeiten in het verslag van Alken: 
Hier volgt het ontbrekende deel: 
 
Na de geitlammetjes was het tijd om een pauze in te gelasten en mochten de heren keurmeesters even gaan 
zitten, dit gaf ons de tijd om de diertjes wat bij te voederen en zij die wilden mochten ook wat drinken, zo 
ook wij. In de kantine werden we zelfs getrakteerd op een biertje door een niet Belg, zowaar mijn lekkerste 
drankje ooit. Om 13h30 werden we door Danny terug ten strijde geroepen. 
Ring 17 was een goede rubriek jeugdgeiten met zeer duidelijk kopnummer. 

Inge van de Wolfhaag fantastische jeugdgeit met veel luxe en correct in de verhoudingen. 
Delu van de Barbadoshoeve goed gebouwd, veel jeugd, zeer goede presentatie. 
Model 12 van het Abdijbos mooi diertje met mooi halsje, voorgangers zijn te sterk. 

Ring 18 was een beste rubriek jeugdgeiten met ook hier een uitzonderlijk mooi kopnummer. 
Ineke van de Wolfhaag heel mooi type met mooie belijning en een prachtpresentatie. 
Lena van de Vossenpoel fraai kopje en hals, mooi aangesloten en mooie bovenbelijning. 
Milly van het Rooiveld fraaie belijning, goede presentatie, voorhand iets minder dan 1 en 2. 

Ring 19 was een redelijke rubriek jeugdgeiten met mooi kopnummer. 
Ilse Van de Wolfhaag heel mooi type, luxe en veel vrouwelijkheid. 
Melissa 91 van het Turkeyenhof veel jeugd en fijnheid met een goede vulling, steil kruisje. 
Lara van de Vossenpoel fraaie lengte, goede presentatie, schoudertjes iets losser. 

Ring 20 was een beste rubriek jeugdgeiten met een fraai diertje op kop. 
Heike van ‘t Reigershof echte jeugd, fraai van type, mooi kopje en goede presentatie. 
Lola van de Vossenpoel aansprekend dier mooi type, kan goed marcheren, losse schouders. 
Daisy van de Wachthoeve fraaie bovenlijn, vrij rond waardoor wig minder uitkomt, mooi. 

XXX 

 
Ook bij het verslag van de Belgen op de bokkendag in Nederland willen we graag nog iets 
toevoegen.  
Troubadour 8 vh Abdijbos behaalde een 1B in de reeks en kon daarmee eveneens deelnemen aan de ver-
kiezing van de kampioenen. 
 
Waasmunster 2017: 
 
Op 26 augustus trokken de BDO-
leden naar de prachtige Bouchouthoe-
ve van Carl Van Goethem met 52 die-
ren. Er werd gekeurd door de juryle-
den J.Seynaeve en D.Meiresonne. 
A.Billen en L.Dumortier konden het 
dagkampioenschap naar zich toetrek-
ken met Nandje vh Rooiveld, een bo-
klam uit de stal van C.Mertens en te-
vens de kampioen van Alken en met 
Melissa 90 vh Turkeyenhof.  
Het werd een mooie dag met een su-
per fijne ontvangst. Van harte dank 
voor deze unieke gelegenheid. 
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1A          Nandje van het Rooiveld                 
1B          Magnum van de Vossenpoel            
1C          Galant van het Heieiinde 
1D          Maëstro van de Vossenpoel 
1E           Murk van de Optimist 
1F           Kansas City vd Balkweit 
  
Jeugdbokken 
  
1A          Esmay’s Grandeur 2 vd Elsenburg     
1B           Iniesta van de Wolfhaag                     
1C           Esmay’s Grandeur 1 vd Elsenburg 
  
Geitlammeren 
  
1A          Milly van de Vossenpoel                   
1B           Nena van het Rooiveld 
1C           Gitte van het Heieinde 
1D          Nafi van het Rooiveld 
1E           Louise van de Remkeshoeve 
  
1A          Gravin vd Steenblookhoeve            
1B           Grandioos van het Heieinde 
1C           Nairobi Scott 
1D          Nina van het Rooiveld 
1E           Lente van de Remkeshoeve 
  
1A          Nele van het Rooiveld 
1B           Glans van het Heieinde 
1C           Lissa 106 vh Turkeyenhof 
1D          Nounou Scott 
1E           Gemma vd Steenblookhoeve 
  
1A          Melissa 94 vh Turkeyenhof 
1B           Lot van de Remkeshoeve 
1C           Nepal Scott 
1D          Maya van de Vossenpoel 
  
 
  
 

Jeugdgeiten 
  
1A          Melissa 91 vh Turkeyenhof 
1B           Fleur van het Heieinde 
1C           Lena van de Vossenpoel 
1D          Kiss van de Remkeshoeve 
1E           Milly van het Rooiveld 
1F           Model 10 van het Abdijbos 
  
1A          Melissa 90 vh Turkeyenhof       
1B           Lola van de Vossenpoel               
1C           Kera van de Remkeshoeve 
1D          Philia van het Hemelveld 
1E           Molly van het Rooiveld 
 
Jongere geiten 
  
1A          Kelly van de Vossenpoel               
1B           Karolien van de Vossenpoel         . 
1C           Lotte van het Rooiveld 
1D          Bente van de Klimop 
1E           Erica van het Heieinde 
  
Oudere geiten 
  
1A          Jessie van de Vossenpoel            
1B           Jolien van de Vossenpoel 
1C           Jasmine van het Rooiveld 
1D          Gilberte 1 van de Keppeblomme 
  
1A          Charlot van het Heieinde        
1B           Fanja van de Wolfhaag 
1C           Ilsa van de Vossenpoel 
1D          Lissa 91 vh Turkeyenhof 
  
Veterane geiten 
  
1A          Melissa 72 vh Turkeyenhof            

Boklammeren 

Uitslagen Waasmunster: 

Nandje vh Rooiveld Magnum vd Vossenpoel Esmay’s gr vd Elsenburg Iniesta vd Wolfhaag 



Kampioen geitlam:  
Gravin vd Steenblookhoeve (v: Iniesta 
vd Wolfhaag m:Lily vd Vossenpoel) van 
M.Grosemans 
 
R-Kampioen: 
Milly vd Vossenpoel (v:Iniesta vd Wolf-
haag m:Kelly vd Vossenpoel)van 
A.Billen 

Kampioen jeugdgeit en dagkampioen: 
Melissa 90 vh Turkeyenhof (v:Akira’s 
Gr vd Elsenburg m:Melissa 69 vh Turkey-
enhof) van L.Dumortier 
 
R-Kampioen: 
Lola vd Vossenpoel (v:Lowietje vh Rooi-
veld m:Karolien vd Vossenpoel) van 
A.Billen 

Kampioen jongere geit: 
Kelly vd Vossenpoel (v:Casa Rosa’s Gr 
vd Elsenburg m:Jessie vd Vossenpoel) 
van A.Billen 
 
Karolien vd Vossenpoel (Casa Rosa’s Gr 
vd Elsenburg m: Jolien vd Vossenpoel) 
van M.Grosemans 

Kampioen oudere geit: 
Jessie vd Vossenpoel (v:Charlo vh Knab-
belhofke m:Hanne vd Vossenpoel) van 
A.Billen 
 
R-Kampioen: 
Charlot vh Heieinde (v;Bill vd Wolfhaag 
m: Amanda vh Schaatsbergenhof) van F. 
Raeymaekers 

Kampioen veterane geit:  
Melissa 72 vh Turkeyenhof (v: IJsselland Ulex m: Melissa 65 vh Tur-
keyenhof) van F.Raeymaekers 

Allen gefeliciteerd ! 
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Nieuwe leden: 
-Steven Sablon uit Merchtem 
-Rick Hermans uit Herent 

Jongste geitlam Grandioos vh Heieinde bezorgt F.Raeymaekers een 
eerste nationale titel op de Nederlandse geitennationale ! 

D.Meiresonne behaalt eveneens het podium met reserve-kampioen oudste geit-
lam Model 13 vh Abdijbos op de Nederlandse nationale ! 

Leusden 2 sept 2017, wordt de hoogdag 
voor F.Raeymaekers van het seizoen en 
voorlopig althans van zijn fokkerij. 
Grandioos is een geitje uit Mathilde vh 
Leirenshof gefokt door J.Quintelier en van 
Esmay’s Gr 2 vd Elsenburg. Ze werd bij 
Freddy geboren op 8 maart 2017. In Ker-
zelare maakte ze haar debuut met een 1c, 
in Alken eveneens 1c en in Waasmunster 
1b achter het latere kampioenenlam Gravin 
vd Steenblookhoeve. In Leusden won ze 
haar rubriek van Mari-solla vd Veenhorst 
en later versloeg ze Jaira vd Wolfhaag. 
Zelfs het dagkampioenschap kwam even 
heel dichtbij. July vd Wolfhaag dacht er 
echter anders over. Bij de middelste geit-
lammeren kon stalgenote Glans vh Heiein-
de eveneens een 1A in de wacht slepen. 
Voor Nel vh Rooiveld was er een 1B. Een 
titel en een geit die Freddy ongetwijfeld 
zal koesteren. 

Even was het uitkijken voor ‘de Belgen’ naar het op-
treden van  de dochter van Manoe, Model 15 vh Ab-
dijbos, het best gefokte Belgisch lam ! Zij kwam ech-
ter terecht in een loodzware rubriek waardoor de ver-
wachtingen niet ingelost werden. Maar één rubriekje 
later kwam D.Meiresonne met een andere troef te-
voorschijn. De dochter van Model 5 en Troubadour 
4, Model 13 vh Abdijbos liep dapper vooraan en ver-
sloeg Fleur vd Chevrettehoeve. Later moest ze het 
kampioenschap laten aan Edelweis vd Wachthoeve, 
maar een mooi reserve-kampioenschap op de Neder-
landse nationale viel haar te beurt. Bij de jeugdgeiten 
liep Melissa 91 een 1B en de kersvers dagkampioene 
van Waasmunster, Melissa 90 vh Turkeyenhof pakte 
winst in haar rubriek. De goede vorm van Waasmun-
ster werd ook bevestigd door Kelly 1A en Karolien 
vd Vossenpoel 1B in hun rubriek.  


